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Bukukan Laba Rp 601 Miliar, Kinerja Q1-2022 TINS Melesat

Jakarta, 18 Mei 2022 - PT TIMAH Tbk (“Perseroan”; IDX: TINS) hari ini mengumumkan Laporan
Keuangan yang berakhir pada 31 Maret 2022. Pada periode Q1-2022 TINS berhasil membukukan
laba sebesar Rp601 miliar atau naik 5713% dibandingkan Q1-2021. Selain disebabkan oleh
naiknya harga logam Timah, hal ini juga dikarenakan efektifitas Perseroan dalam menekan biaya
operasional.
Kinerja
Pada Q1-2022 Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp4.4 triliun atau naik 80%
dibandingkan Q1-2021, dengan peningkatan kinerja laba operasi sebesar 575% menjadi Rp885
miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp131 miliar.
Laba bersih Perseroan naik 5.713% menjadi Rp 601 miliar dibandingkan periode Q1-2021 sebesar
Rp10 miliar. Naiknya profitabilitas Perseroan terlihat pula dari naiknya EBITDA sebesar 213%
menjadi Rp1,1 triliun dari sebelumnya Rp347 miliar
Posisi nilai aset Perseroan pada Q1-2022 sebesar Rp14.4 triliun atau turun 2% dibandingkan akhir
tahun 2021 sebesar Rp14.7 triliun. Posisi liabilitas sebesar Rp7.4 triliun atau turun 12%
dibandingkan posisi akhir tahun sebesar Rp8.4 triliun, sedangkan posisi ekuitas naik 11% menjadi
Rp7.0 triliun dibandingkan posisi akhir tahun sebesar Rp6.3 triliun.
Posisi cash flow operasi Perseroan naik 111% menjadi Rp2.1 triliun dari periode yang sama tahun
sebelumnya Rp0.9 triliun. Pinjaman bank dan utang obligasi pada Q1-2022 turun signifikan
menjadi Rp3.7 triliun dari sebelumnya Rp5.1 triliun.
Indikasi baiknya performa finansial Perseroan terlihat dari beberapa rasio seperti Quick Ratio
sebesar 44%, Current Ratio sebesar 153%, Gross Profit Margin sebesar 25%, Net Profit Margin
sebesar 14%, Debt to Asset Ratio sebesar 26%, dan Debt to Equity Ratio sebesar 53%.
Sementara itu kinerja Operasi, Produksi bijih timah pada Q1-2022 tercatat sebesar 4.508 ton
atau turun 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5.037 ton. Dari jumlah
tersebut 35% atau 1.583 ton berasal dari penambangan darat, sedangkan sisanya 65% atau 2.925
ton berasal dari penambangan laut. Produksi logam timah Q1-2022 turun sebesar 8% menjadi
4.820 Mton dari periode Q1-2021 sebesar 5.220 Mton.
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Adapun penjualan logam timah tercatat sebesar 5.703 Mton atau turun sebesar 4%
dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 5.912 Mton. Harga jual rerata logam timah
pada Q1-2022 sebesar USD 43.946 per Mton atau naik signifikan 76% dibandingkan Q1-2021
sebesar USD 24.992 per Mton.
“Kedepan Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan volume produksi, sehingga target
produksi dapat tercapai sesuai RKAP. Produksi bijih timah berbiaya rendah dari penambangan
offshore akan terus ditingkatkan agar profit margin yang optimal tetap dapat dipertahankan”,
demikian disampaikan Direktur Keuangan PT Timah tbk, Krisna Sjarif.

--- selesai ---

Sekilas PT TIMAH Tbk:
PT TIMAH Tbk merupakan produsen timah terkemuka sekaligus salah satu eksportir timah
terbesar di dunia dengan wilayah operasional pertambangan dan peleburan logam timah di
Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Riau.
Menjadi Perseroan Terbatas sejak tahun 1976 dan melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun
1995, PT TIMAH Tbk menjalankan bisnis timah yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari
kegiatan eksplorasi, penambangan, peleburan dan pemurnian logam timah hingga pemasaran
yang melayani para pelanggan internasional maupun domestik. Produk logam timah dengan
merek “Banka Tin”, “Kundur Tin”, dan “Muntok Tin” memiliki reputasi internasional dan telah
terdaftar di London Metal Exchange (LME).
Saat ini PT TIMAH Tbk yang merupakan anggota dari International Tin Association (ITA) memiliki
4 (empat) lini bisnis utama yakni pertambangan timah, hilirisasi timah (tin chemical dan tin
solder), pertambangan non-timah (batubara dan nikel), serta bisnis berbasis kompetensi
termasuk properti, galangan kapal, agrobisnis.
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5.037

-11%

Produksi logam timah - Metrik Ton
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